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                     অর্ ি র্ফবাবগয র্বন, র্ভন 

                           ও াাংগঠর্নক কাঠাবভা 

 

র্বন  :  দূযদী ও টেকই যকার্য আর্ ি-ব্যফস্থানা র্নর্িিকযণ। 

র্ভন  : দক্ষ ও র্ফচক্ষণ আর্র্ িক নীর্ি প্রণয়ন ও সুষ্ঠু আর্ ি-ব্যফস্থানায ভাধ্যবভ াভর্িক অর্ িননর্িক র্স্থর্িীরিা ফজায় 

যাখা ও যকাবযয  আর্র্ িক শৃঙ্খরা র্নর্িি কবয প্রবৃর্ি অজিন ও দার্যদ্র্য র্নযন। 

 

অর্ ি র্ফবাবগয র্ফস্তার্যি কাম িাফরী  

(রুর অফ র্ফজবন, ১৯৯৬-এয Schedule-I-এয কভ িফন্টন অনুমায়ী) 

গণপ্রজািন্ত্রী ফাাংরাবদ যকাবযয Rules of Business, ১৯৯৬ অনুমায়ী অর্ ি ভন্ত্রণারয় র্িনটি র্ফবাগ র্নবয় গঠিি য়। 

এগুবরা র: অর্ ি র্ফবাগ, অর্ িননর্িক ম্পকি র্ফবাগ এফাং অবযন্তযীণ ম্পদ র্ফবাগ। ২০১০ াবর  ব্যাাংক ও আর্র্ িক 

প্রর্িষ্ঠান র্ফবাগ নাবভ অয একটি র্ফবাগ প্রর্ির্ষ্ঠি ওয়ায় ফিিভাবন টভাে র্ফবাবগয াংখ্যা চাযটি। অর্ ি র্ফবাবগয ১০টি 

অনুর্ফবাগ যবয়বে। িাোড়া ভর্নের্যাং টর এ র্ফবাবগয একটি াংযুক্ত টর র্ববফ দার্য়ত্ব ারন কযবে। Rules of 

Business, ১৯৯৬-এয Schedule-I এ প্রদত্ত “Allocation of Business Among the Different Ministries 

and Divisions” টভািাবফক অর্ ি র্ফবাবগয র্ফস্তার্যি কাম িাফরী র্নম্নরূঃ 

 যকাবযয অন্যান্য র্ফবাবগয াবর্ যাভ িক্রবভ যাজস্ব ও ভৄদ্র্ানীর্ি প্রণয়ন; 

 যাজস্ব ও ভৄদ্র্ানীর্ি ম িাবরাচনা; 

 আর্র্ িক নীর্িভারায ওয গবফলণা এফাং র্ফবেলণ, এ াংক্রান্ত িথ্য/উাত্ত াংগ্র এফাং অর্ িননর্িক ভীক্ষা,    

ফাবজবেয অর্ িননর্িক র্ফবেলণ এফাং অর্ ি ভন্ত্রণারবয়য অধীনস্থ আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠানভ এফাং স্বায়ত্তার্ি 

প্রর্িষ্ঠানভবয কাম িাফরীয ায-াংবক্ষ প্রকা 

 ফাাংরাবদ যকাবযয অর্ ি ব্যফস্থানা এফাং র্নযীক্ষা ও র্াফ ম্পর্কিি র্ফলয়াফরী; 

 ফাবজে এফাং উায় ও উকযণ; উবমাজন এফাং পুনঃউবমাজন; 

 র্নম্নফর্ণ িি ির্িবি স্বায়ত্তার্ি প্রর্িষ্ঠান/কব িাবযনভবয ফাবজে যীক্ষা এফাং অনুবভাদন: 

 টম কর স্বায়ত্তার্ি প্রর্িষ্ঠান/কব িাবযনভবয র্ফর্নবয়াগকৃি পু ুঁর্জবি টরাকান টনই, িাবদয 

ফাবজে াংর্েি প্রার্নক ভন্ত্রণারয় অনুবভাদন কযবফ এফাং শুধুভাত্র াংকরবনয জন্য অর্ ি র্ফবাবগ টপ্রযণ 

কযবফ; 

 টম কর স্বায়ত্তার্ি প্রর্িষ্ঠান/কব িাবযনভব ঘাের্ি টদখাবনা য়, িাবদয ফাবজে াংর্েি 

প্রার্নক ভন্ত্রণারবয়য যাভ িক্রবভ অর্ ি র্ফবাগ র্নযীক্ষণ ও অনুবভাদন কযবফ; 

  টম কর স্বায়ত্তার্ি প্রর্িষ্ঠান/কব িাবযনভ ঋণ/অনুদানভুক্ত যবয়বে, িাবদয ফাবজবেয ম্মর্িয 

জন্য অর্ ি র্ফবাবগ টপ্রযণ কযবফ। 

 টফিন টের/বফিন র্নধ িাযণ/র্ফবল টফিন/কার্যগর্য টফিন/অর্ির্যক্ত টফিন ইিযার্দ এফাং এির্িলবয় র্ফধানাফরী 

প্রণয়ন; 

  ছুটি াংক্রান্ত র্ফধানাফরী প্রণয়ন এফাং এয অধীবন প্রবয়াজনীয় আবদ/র্নবদ ি জাযীকযণ; 

 টনন/আনুবিার্লক এফাং অফয সুর্ফধা ম্পর্কিি র্ফধানাফরী প্রণয়ন এফাং এয অধীবন প্রবয়াজনীয় 

আবদ/র্নবদ ি জাযীকযণ; 
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 ভ্রভণ বািা াংক্রান্ত র্ফধানাফরী প্রণয়ন এফাং কর বািা ও প্রার্ন্তক সুর্ফধার্দ ভঞ্জুর্য জ্ঞান; 

 াধাযণ বর্ফষ্য ির্ফর াংক্রান্ত র্ফধানাফরী প্রণয়ন। 

 ব্যয় ব্যফস্থানা; 

 আন্তঃবদীয়/ আন্তঃযকায ম িাবয় আর্র্ িক র্ফলয়াফরীয র্নষ্পর্ত্ত; 

 অবর্ িয টমাগান, ভৄদ্র্া, ধািফভৄদ্র্া এফাং র্রগ্যার টেন্ডায; 

 স্বণ ি ও রূায আভদার্ন ও যপ্তার্ন; 

 কর ধযবণয টনবগার্য়যাফর ইন্সট্রুবভন্ট, োকার এফাং র্র্কউর্যটি র্প্রর্ন্টাং টপ্র; 

 নগদ ম্পবদয জন্য বফবদর্ক ভৄদ্র্ায ফাবজে ব্যফস্থানা; 

 বফবদর্ক র্ফর্নভবয়য র্ফর্ধ-র্ফধান; 

 র্ফর্নভয় ায নীর্ি; 

 আইএভএপ াংক্রান্ত র্ফলয়াফরী; 

 ঋণ াংগ্র; 

 কর উন্নয়ন প্রকবেয আর্র্ িক র্ফলয় যীক্ষাকযণ; 

 র্াফ াংক্রান্ত ির্ি ও র্ফধানাফরী, টট্রজার্য এফাং াফ-টট্রজার্য ভবয কাম িক্রভ র্নয়ন্ত্রণ; 

 যকার্য র্াফ কর্ভটি; 

 নতুন দ সৃর্িয প্রস্তাফ মাচাই এফাং নতুন ব্যবয়য র্যকেনাভ যীক্ষাকযণ; 

 ভা র্াফ র্নযীক্ষক ও র্নয়ন্ত্রবকয ার্যশ্রর্ভক; 

 ঋণ এফাং াায্য যকার্য ঋণ ব্যফস্থানা; 

 াধাযণ বর্ফষ্য ির্ফর; 

 যকার্য াংস্থা টমভন- কব িাবযন, টৌযবা প্রভৃর্ি কর্তিক গৃীি ঋণ র্ফলয়ক কাম িক্রভ; 

 র্ে, ব্যফা, কৃর্ল এফাং গৃায়বণয উন্নয়বনয জন্য প্রার্িষ্ঠার্নক অর্ িায়ন; 

 একীভূি জািীয় টগ্রডভ এফাং টফিন টের (National unified grades and scales) ও এয াবর্ ম্পর্কিি 

র্ফলয়ভ ফাস্তফায়ন; 

 ভর্ন্ত্রর্যলদ কর্ভটিবক টফিন ও চাকুর্য প্রর্িবফদন এফাং এিদম্পর্কিি র্ফর্বন্ন র্ফলয়ভ ফাস্তফায়বন ার্চর্ফক 

ায়িা প্রদান; 

 টফিন এফাং ার্ব ি াংক্রান্ত কভ ি দরবক (Working Group) ার্চর্ফক ায়িা প্রদান; 

 র্নম্নফর্ণ িি উবেবে যকার্য অর্পভ এফাং স্বায়ত্তার্ি াংস্থা/কব িাবযনভ র্যদ িন: 

 আর্র্ িক শৃাংখরা এফাং এয যুর্ক্তযুক্তিা ইিযার্দ ার্রি বয়বে র্কনা িা যীক্ষা কযা; 

  যকার্য ির্ফর ঠিকবাবফ ব্যফহৃি বয়বে র্কনা এফাং যকার্য র্যম্পদ/ম্পবদয অচয় 

টযাধ কযায জন্য উযুক্ত ব্যফস্থা টনয়া বয়বে র্কনা িা যীক্ষা কযা; 

  যকার্য ম্পর্ত্ত/ম্পবদয টরাকান ওয়ায পবর অর্নয়ভ ইিযার্দয জন্য দায়দার্য়ত্ব র্নধ িাযণ 

কযা। 

 আর্র্ িক শৃাংখরা এফাং জফাফর্দর্িা প্রর্িষ্ঠা ও র্ভিব্যর্য়িা অজিবনয রবক্ষয াাংগঠর্নক কাঠাবভা ও আর্র্ িক র্ফর্ধ-

ির্িয উন্নয়বন যাভ ি প্রদান; 

 জািীয়কযণকৃি প্রর্িষ্ঠানগুবরাবি টরাকান ফা কভ ভৄনাপায কাযণগুবরা যীক্ষা কবয প্রর্িকাবযয জন্য যাভ ি 

প্রদান; 

 র্ফর্এ (র্নযীক্ষা এফাং র্াফ) কযাডায এয প্রান; 

 আর্র্ িক র্ফধানাফরী র্চফারয় প্রান; 

 এই র্ফবাবগয অধীন অর্প ও াংস্থাভবয প্রান এফাং র্নয়ন্ত্রণ; 
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 আন্তজিার্িক াংস্থাভবয াবর্ টমাগাবমাগ এফাং অন্যান্য টদবয াবর্ চুর্ক্ত ম্পর্কিি র্ফলয় এফাং এই র্ফবাবগয 

াবর্ ম্পৃক্ত অন্যান্য র্ফলবয় টমাগাবমাগ; 

 র্ফবাবগ ন্যস্ত র্ফলয়ার্দ াংক্রান্ত কর আইবনয খড়া প্রণয়ন; 

 র্ফবাবগ ন্যস্ত টম টকান র্ফলবয়য উয িদন্ত অনুষ্ঠান এফাং প্রবয়াজনীয় র্যাংখ্যান/উাত্ত াংগ্র; এফাং 

 আদারবি গৃীি র্প োড়া এই র্ফবাবগ টম টকান র্ফলবয়য র্প র্নধ িাযণ।  

 

অর্ ি র্ফবাবগয াাংগঠর্নক কাঠাবভা 

অর্ ি র্ফবাগ ১০টি অনুর্ফবাগ: ফাবজে অনুর্ফবাগ-১, ফাবজে অনুর্ফবাগ-২, টট্রজার্য ও ঋণ ব্যফস্থানা অনুর্ফবাগ, াভর্িক 

অর্ িনীর্ি অনুর্ফবাগ, অর্ িননর্িক উবদিা অনুর্ফবাগ, ব্যয় ব্যফস্থানা অনুর্ফবাগ, ফাস্তফায়ন অনুর্ফবাগ, প্রান ও ভন্বয় 

অনুর্ফবাগ, প্রর্ফর্ধ অনুর্ফবাগ এফাং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠান অনুর্ফবাগ, ভর্নের্যাং টর এফাং ০২টি আওিাধীন অর্ধদপ্তয/াংস্থা: 

ভা র্াফ র্নযীক্ষক ও র্নয়ন্ত্রক এয কাম িারয় এফাং র্াফ ভা র্নয়ন্ত্রক এয কাম িারয় র্নবয় গঠিি। 

 অর্ থ বিভাগের জনিল কাঠাগ াগে ম াট অনুগ াবিে পিসংখ্যা ৬০৪ (প্রর্  মেণীর পি ১৪৬টি, বিেীয় মেণীর পি 

১৭৬টি , তৃেীয় মেণীর পি ১৬৯টি ও চতুর্ থ মেণীর পি ১১৩টি)।  এয ভবধ্য পূযণকৃি দ ৫১৬টি এফাং শূন্য দ 

৮৮টি;  

 ভর্নের্যাং টর এয টভাে অনুবভার্দি দাংখ্যা ৩৬ ( প্রর্ভ টশ্রণীয দ ১৮টি, র্িিীয় টশ্রণীয দ ৩টি , র্তিীয় 

টশ্রণীয দ ৯টি ও চতুর্ ি টশ্রণীয দ ৬টি)।  এয ভবধ্য পূযণকৃি দ ২০টি এফাং শূন্য দ ১৬টি; 

 ভা র্াফ র্নযীক্ষক ও র্নয়ন্ত্রবকয কাম িারয় এফাং এয অধীনস্থ অর্পভব টভাে ভঞ্জুর্যকৃি বদয াংখ্যা 

৫,৭৭১। এয  ভবধ্য পূযণকৃি দ ৩,৩৬৯টি এফাং শূন্য দ ২,৪০২টি; এফাং  

 বিসাি  িা বনয়ন্ত্রক কার্ থালগয়র অনুগ াবিে পগির সংখ্যা ৭,৯১২।  এর  গে পূরণকৃে পি ৪,৩৬৭টি এিং শূন্য 

পি ৩,৫৪৫ টি।  

অর্ ি র্ফবাবগয জনফর াংক্রান্ত িথ্যার্দ: 

টশ্রর্ণ অনুবভার্দি পূযণকৃি দ শূন্য দ 

১ভ টশ্রর্ণ ১৪৬ ১৩৫ ১১ 

২য় টশ্রর্ণ ১৭৬ ১৬২ ১৪ 

৩য় টশ্রর্ণ ১৬৯ ১১৮ ৫১ 

৪র্ ি টশ্রর্ণ ১১৩ ১০১ ১২ 

টভাে ৬০৪ ৫১৬ ৮৮ 

 

অর্ ি র্ফবাবগয ভর্নের্যাং টর এয জনফর াংক্রান্ত িথ্যার্দ: 

টশ্রর্ণ অনুবভার্দি পূযণকৃি দ শূন্য দ 

১ভ টশ্রর্ণ ১৮ ০৯ ০৯ 

২য় টশ্রর্ণ ৩ ০১ ০২ 

৩য় টশ্রর্ণ ৯ ০৫ ০৪ 

৪র্ ি টশ্রর্ণ ৬ ০৫ ০১ 

টভাে ৩৬ ২০ ১৬ 
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অর্ ি র্ফবাগ এফাং এয আওিাধীন অর্ধদপ্তয/াংস্থায জনফর াংক্রান্ত িথ্যার্দ: 

াংস্থায স্তয অনুবভার্দি পূযণকৃি দ শূন্য দ 

অর্ ি র্ফবাগ (ভর্নের্যাং 

টর) 

৬৪০ ৫৩৬ ১০৪ 

ভা র্াফ র্নযীক্ষক ও 

র্নয়ন্ত্রবকয কাম িারয় 

৫,৭৭১ ৩,৩৬৯ ২,৪০২ 

র্াফ ভা র্নয়ন্ত্রক কাম িারয় ৭,৯১২ ৪,৩৬৭ ৩,৫৪৫ 

ফ িবভাে ১৪,৩২৩ ৮,২৭২ ৬,০৫১ 

 


